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Просоциалното поведение в прехода на юношеството 

 

Въведение: 

     В психологическите изследвания темата просоциално поведение е 

свързана с развитието на детето в различни стадии. Просоциалното 

поведение се разглейда в контекста на емоционалното и 

социокогнитивното развитие на индентичността и ценностното съзнание в 

зависимост от структурата на аза и социалните отношения в които е 

въвлечен. Динамиката на просоциалното поведение е проследена в 

структурен и онтогенетичен план , очертани са индивидуалните и 

половите различия в просоциалните ориентации , изменения в мотивите и 

в разбиранията върху просоциалното поведение, влиянията на 

самоутвърждаването и развитието на индентичността и характера на 

детето.Като цяло обаче изследванията върху просоциалното поведение в 

прехода към юношеството си остават ограничени. Целта на изследването е 

да очертае различията в проявите на поведение при децата в прехода на 

юношеството, като и влиянията на емпатията, на социо - когнитивното и 

морално мислене, на различните ориентации и ценности и характера на 

социалните отношения при неговото разгръщане. 

Просоциалното поведение между детството и юношеството  

    Въпреки съществуващите неясноти има няколко причини поради които 

се приема, че просоциалното поведение се развива. Много от децата са 

склонни да обвързват моралната незрялост с отклоненията от 

просоциалното поведение . Прехода към зрялостта е свързан с 

преодоляване на центрираността в собствения аз и със засилване на 

сензитивността към другите. Казано по общо ориентацията към себе си се 

разглежда като белег на зрялост. 

 

Развитие на социо-морално мислене   
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Влиянието на когнитивните е процеси върху просоциалното поведение 

свързано с : 

 разбирането на ситуацията и преживяванията на другия 

 разбирането на самото просоциално поведение  

 решаването на конфликти  

 моралните разбирания 

Развитието на когнитивните способности създава условия за по-дълбоко 

проникване в чуждите потребности и за засилване на чувствителността 

към тези потребности.  

 

Заставане на чуждата гледна точка и просоционалното 

поведение  

    Просоциалното поведение е свързано с развитието на способността да 

се застава на чуждата гледна точка - способност да се разберат чуждите 

мисли , емоции , намерения , състояния. Развитието на тази способност е 

представено чрез зависимостта и координираността на отделните 

операции осъществявани във вътрешен план, от преодоляването на 

центрираността.  

        Децата започват да свързват собствената и чуждата перспектива, 

чуждата перспектива се вгражда в собствената, което е придружено с 

изменения в нагласите ценностите и вярванията, засягащи другите. 

Децата разбират по-дълбоко , че другите имат позиция и разбирания 

различни от тяхната собствена, това помага за играждането на отношения 

с различни форми. Открива се способността да се застава на чужда гледна 

точка, което е от голямо значение  за развитието на емпатията или на 

преживяванията, насочени към другия. Разбира се това не означава 

способността да се застава на гледната точка на другия, винаги индуцира 

просоционални действия. 

      Връзката между способността да се застава на чуждата гледна точка и 
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просоциалното поведение е потвърдена от изследвания. 

 Децата, които са с по-високи способности за отчитане на чуждата гледна 

точка, проявяват по-голяма чувствителност към въпросите на по- малките 

деца и готовността да им отговорят за да могат да се справят с 

трудностите. Развитието на способноста да се застава на чуждата гледна 

точка предпоставя и промените в  моралното мислене. Според Кохлберг 

движенията в стадиите на моралното мислене са основани на развитието 

на способността да се координират различните перспективи.  

Зависимостта на моралното мислене от развитието на способностите да се 

застава на чуждата гледна точка във времето в потвърдена от Цолби и 

Кохлберг, Еисенберг  и Гибс. Емпиричните изследвания откриват, че в тази 

възраст развитието на способността да се застава на чуйдата гледна точка 

се определя от измененията в поведението и социалните отношения. 

 

Морални разсъждения и просоциално поведение  

      С прехода към юношеската възраст мисленето достига до равнище, в 

което явленията могат да осмислят от различни позиции. Мисленето става 

по критично, което се изразява в стремежа да се преосмислят основанията, 

задаващи отделните разбирания .  Моралните ситуации се мислят в 

тяхната противоречивост. Съзнанието  се опитва да осмисли моралността 

чрез различните ценности и норми. Моралното мислене се освобождава от 

его-центрираността, което засилва просоциалните нагласи към другите.  

 

      Според Цолби и Кохлберг моралното мислене на детето преминава на 

равнището на пост-конвенционалния морал и това е свързано със 

засилване на способността да се застава на чуждата гледна точка - 

ситуацията а другия се схваща в контекста на действието на различни 

външни и вътрешни условия. 
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     Изследванията на  Кохлберг и Еисенберг показват, че мисленето 

относно моралните ситуации стоят зад моралните решения.  В серия 

изследвания на децата е предоставена възможност да помогнат на 

друго дете. След като децата приключат проучават мотивите, които 

стоят зад помощта. Ситуациите, в които са въвлечени са игри, които 

завършват с победа на едно от децата и  наградата е  бонбон  които 

трябва да се раздели с другото дете, това което е загубило. 

Възможности за споделяне са различни, след като детето сподели 

наградата. Саществуват няколко условия при които детето може да 

сподели наградата.  

Тези условия са следните: 

 алтруистични - детето е оставено само за 3 мин с детето, което е 

загубило; 

 нормативни - детето би могло да сподели след като вазрасния 

обясни нормата на споделянето ; 

 интегрална, инициатива и конкретна награда - детето би могло 

да раздели , след като вазрасния обещае награда за споделянето ; 

 отстъпчивост (заставяне) - детето е помолено да раздели, след 

което възрастният  напуска за няколко минути ; 

 принуда с обещаване на награда - васрастния обещава голяма 

награда на детето ако сподели ; 

След като са приключили със споделянето децата са помолени да 

обеснят причините, поради които са го направили. Отговорите на 

децата са обособени в няколко категории, отразяващи различни 

мотиви: 

 конкретна награда ( нещо, което е обещано );  

 заставяне (детето е помолено да го направи ); 

 вътрешно иницииране , определено от награда (детето вярва че 

ще получи награда или похвала за извършеното) 
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 нормативно изискване ( детето се, че ще получи и социално 

одобрение `` добре е да споделя``  

 генерализирана реципрочност ( детето вярва, че действайки 

алтруистично, когато на него му се наложи да му окажат помощ, 

също ще я получи ); 

 желание за оказване на помощ без вътрешно очакване на 

наградата, но с ясно изразено вътрешно задоволство -`` аз 

обичам да споделям и да доставям радост на другите, това ме 

изпълва с радост и се чувствам добре`` 

 желание за оказване на помощ, без каквато и да е награда- детето 

споделя, защото вярва, че това ще направи другия щастлив 

 ( Bar- Tal et.  al., 1980; Rawi, Bar-Tal, & Lewise-Levin,1980) 

Резултатите от тези изследвания показват, че с възрастта различните 

действия за оказване на помощ, се променят. Поведението се 

освобождава от външна принуда и обещания, издаващи добре 

изразената аз-ориентация и да се задава от мотиви, свързани с 

размишленията за благосъстоянието на другите и социални 

одобрения. 

Децата с емпатийна ориентация и склонност към заставане на 

другата страна те са много по-открити към споделяне на неща, които 

са ценни за тях, отколкото децата с по-слабо изразени способности за 

отчитане на чуждата гледна точка. Децата които не са склонни на 

жертвеност и не разбират причините за жертвеността демонстрират 

по-слаба склонност към различните изрази на просоциално 

поведение. От изследванията се открива, че равнищата в развитието  

на просоциалното мислене, зависят от разбирането на перспективата 

на другия. 

       Връзката между просоциалното поведение и когнитивното 

развитие е значително по -сложна отколкото привидно изглежда. 
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Самото просоциално поведение се влияе от много повече фактори: 

афективни реакции, компетентност, разбиране, желание за жертване, 

ценности , а не само от моралното мислене.  

    Развитие и самосъзнанието и саморегулацията  

      Развитието на тази способност осигурява преодоляване на 

центрираноста и засилване на ориентацията към другите. 

Измененията включват в своите основания отношения към другия, 

също влияят върху просоциалното поведение. Изследванията в 

областта на аз- концепцията също разкриват изменения, които са в 

съгласие с измененията в просоциалното поведение. 

Социална компетентност и просоциално поведение  

 Социалната компетентност е свързана не само с развитието на 

способностите, осигуряващи справяне с различни проблеми, но и от 

степента на доверие и одобрение. По-доброто приемане засилва 

стремежа към просоциалното поведение. Социалната компетентност е 

свързана, чрез способността за решаване на проблеми. Развитието на 

способностите, в условия на специално организирано обучение, 

корелира със засилване на просоциалните ориентации и сензитивност 

към гледна точка на другите.  

 

 

Развитие на емпатията 

Емпатията на първо място е разгледана като емоция. Емпатията се 

определя и предизвиква от чуждото емоционално състояние. В много от 

изследванията емпатията и симпатията се разглежда като единно смислово 

цяло. Понякога симпатията се представя като по-развита форма на 

емпатията. Само, че тя е изпълнена с много повече скръб, без да изисква 

чувства които са същите като чувствата на другия. Идеята, че емпатията и 

симпатията могат да бъдат мотиви за просоциално поведение е 



9 
 

 

дискутирано и изследвано експериментално. Саществуват обаче 

изследвания които използвайки наблюдение откриват, че чувствителността 

към другия често се придружава с опити от страна на детето. Децата които 

са наранени или които са били свидетели на инциденти в които други деца 

са наранени изпитват тъга и дистрес. Захн-вакслер и Радке Ярош и Кинг 

1979 откриват, че децата които изпитват емпатийни чувства спонтанно 

проявяват по-голямо желание за споделяне в играта.  

Развитие на социалните отношения  

Саществуват достатъчно основания за обвързване на просоциалното 

поведение с развиващите се социални отношения. Самата връзка е 

белязана с двойствеността.Просоциалното поведение се изгражда в 

социалните отношения, а изградените форми на просоцилано поведение 

присъстват в самото садържание на тези отношения. Изследванията върху 

отношенията с връсниците откриват изменения, които биха могли да бъдат 

обвързани с просоциалното поведение. С прехода към юношеството 

отношенията с връсниците се променя. Самите птношения се изпълват с 

различно садържание. Самите отношения придобиват различна значимост 

на детето. Като форма на взаимодействие между връсниците, 

приятелството влияе върху: 

 развитието на социалната и емоционална компетентност  

 емоционално привързване  

 емоциите- приятелски отношения, повече радост, топлина, 

забавност, щастие и адаптиране към стреса  

 развитието на способността да се застава на чуйдата гледна точка, 

разпознаване на емоциите, мислите, вярванията, желанията и 

нуждите са свързани с очаквания към приятелството  

 аз-концепцията  

 увереност засилване на самооценката и преодоляване на трудностите  

 справянето с отхвърлянето, самотата и тревожността  
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 развитието на опита  

 постижения в различни активности  

 успеха и възможностите  

 засилване на автомноста  

 засилване на кооперирането ( решаване на проблемите ) 

Приятелските отношения се отличават с: 

 прекарване на повече време заедно  

 доброволно обединение  

 по-голяма близост 

 откритост и доверие  

 по-голяма чувствителност  

 много по- малко конфликти 

Приятелството е афилиативна връзка. Приятелските отношения индуцират 

емоции обединени около различни действия като радост и съвместно 

извършване на действията. 

Очакванията и разбиранията върху приятелството издават: 

 Въвличане в съвместни действия - лоялност, разбиране, 

емоционална поддръжка, взаимна зависимост, прекарване на време 

заедно, посветеност 

 загрийеност, отзивчивост, интимност, вярност, съвместност, 

съчувствие разбиране и приемане 

Приятелските отношения са натоварени с очаквания и топлина. 

Интимност споделяне на съкровени преживявания, емоциолнална 

близост, сензитивност взаимна близост, привързаност, подкрепа, 

ампатия, чувствителност подкрепа която може да е емоционална и 

инструментална.Може да се приеме, че просоциалните тенденции са 

вплетени в структурата на и качеството на приятелството. Те са 

свързани с регулацията на приятелските отношения във времето. 

Цел, задачи и хипотези на изследването  
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Целта на изследването е да установи проявите на просоциално 

поведение при децата от подрастващата възраст, както и на влиянията 

на различните променливи върху просоциалните тенденции. 

Проучаването се използват критерии , близки до тези използвани от 

Еисенберг и специално конструирани инструменти.  

Задачите, които задават насоченост на емпиричното изследване са: 

 да се изразяват проявите на просоциално поведение в различните 

ситуации и отношения  

 да се изследват отношенията между различните ориентации и 

мотиви на просоциално поведение, както и причините за тяхното 

проявяване  

 да се изследват разбиранията на детето за просоциално поведение  

 да се изследва ценностното отношение към просоциалното 

поведение  

 да се изследва влиянието на различните отношения към и 

ситуации върху  просоциалното поведение  

 да се изследва влиянието на емпатията върху просоциалното 

поведение 

Хипотези на изследването  

Изследването включва следните хипотези:  

Хипотеза 1 : за да прояви просоциално поведение е необходимо 

отделните компоненти- емоционално-смислови, когнитивни и 

инструментални, да се интегрират в цялост ако тези компоненти не 

са интегрирани или са неразвити просоциалните прояви ще бъдат 

ограничени. 

Хипотеза 2: просоциалното поведение не се проявява равностойно- 

проявите ще се засилят в области, които са непосредствено значими за 

живота на детето и за неговото самоотварвдаване и самооценка. С 



12 
 

 

отдалечаването от тези области просоциалните прояви ще се 

ограничават.  

Хипотеза 3: Просоциалното поведение винаги е вписано в определен 

контекст, в определени междуличностни отношения. Тези отношения се 

изграждат на отделни принципи. Това дава основание да се формулира 

следващите хипотези. 

-Хипотеза 3.1- отношенията, които са изпълнени с повече емоционална 

близост, отношения, в които другия е близък, ще инициират повече 

просоциални действия; 

-Хипотеза 3.2- просоциалното поведение не зависи от емоционалната 

близост и значимост на другия за детето  

Хипотеза 4: също е представена от три хипотези: 

-хипотеза 4.1- отношения, които са изградени върху принудата и 

външния авторитет, ще иницииат по-малко просоциални действия. 

-хипотеза 4.2- просоциалните действия не се влияят от начина, по които 

са изградени отношенията  

-хипотеза 4.3- просоциалните действия са свързани положително с 

високите равнища на емпатията  

Хипотеза 5: детето ще се въвлече в просоциалното поведение само  ако 

е ценно за него. Ако загуби ценност, детето няма да се въвлече в него. 

Просоциалното поведение е зависимо от ценността, с която се разкрива на 

съзнанието. Ценността придава смисъл на поведението за отделната 

личност и координира в цялост отделните компоненти. 

 

 

Методики на изследването  

Изследването на просоциалното поведение и изброените конструкти се 

извършва чрез различни инструменти. Част от инструментите са 

специално създадени за целите на изследването, като са използвани идеите 



13 
 

 

на Кохлберг и Ейсенберг. За иследване на мотивите задаващи 

просоциалното поведение е използван вариант на инструмента на  

Ейсенберг. Инструмента садържа пет морални истории. Тематично 

историите са обединени около избора на героя- дали да се ангажира с 

поведение, което може да помогне на другите или  което ще помогне на 

себе си да разреши своите проблеми и да постигне преследваните цели. 

Във версията на  Ейсенберг отговорите на историите се отнасят към пет 

категории, обособяващи различни ориентации с отделните възрасти.  

Категории представящи различните ориентации  

Хедонистична, центрирана върху себе си ориентация: Детето е 

съсредоточено не върху  моралните доводи, а върху последиците върху 

себе си. Причината да се включи или да не се включи в помагането на 

другия зависи от размишляването, какво би спечелил ако го направи и 

доколко собствените нужди са като на другия- наличие на емоционални 

връзки.  

Емпатична ориентация . Разсъжденията издават доказателства за 

присъствие на симпатия в отговорите или на способности за заставане на 

чуждата гледна точка, осигурява обмисляне на състоянието на другия или 

на вина породена от действия. 

Силно интернализиран стадии- обяснена на помощта или не помощта се 

основават  на интернализирани ценности и норми или отговорности и на 

убеждението за равенство и запазване на правата на другия на неговата 

ценност. 

За разбирането на просоциалното поведение се използва описанията на 

децата, които се анализират чрез няколко характеристики: 

интенционалност - неинтенционалност , генерализираност- 

негенерализираност, устойчивост - неустойчивост във времето и отделните 

ситуации, външно и вътрешно / намерения -резултати / степен на 

жертвеност - отношението между собственото и чуждото благополучие. 
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За изследването на ценността и поведението е използвано специално 

конструиран  инструмент от Рокич. За изследване на проявите във 

всекидневния живот като се използва скалата на Мастърс и McCoy. 

Скалата е представена чрез следните поведения:  

инструментални- това са действия които подпомагат другия, като 

преодолване на трудности неприятности ( например оказване на помощ, за 

да се върне дадено притежание, да се реши определена задача да се избяга 

ит неприятност) 

вербални - проявено внимание, успокоение, емоционална подкрепа, 

насърчение, съвет, съчувствие, разбиране, посочване на възможни 

последици от действия ( например посочване на действията от действията 

като нараняване, изпитване на болка, страдание, неприятности и т.н )  

социални- действия насочени към помагане насочване на създаване на 

запазване на отношения или за осъществяване на съвместна дейност - 

спортна, учебна извънучебна ( например посредничеството и сдобряването 

с приятели )  

материални - отдаване на преживявания - вещи, пари, любими материални 

неща като даване на дискове, играчки, жестове които изразяват внимание и 

грия  

агресивност - действия които се ограничават с чуждите действия 

допринасящи неприятна ситуация в която се намира изпадналия в беда 

като физическа разправа, заплахи и т.н )  

други - действия които не са включени в тези видове помощ фантазни 

разсъждения като ( Ще му дам сила която да го изкачи на върха така никой 

няма да го закача никой ), подараци ...  

При оценяването на просоциалното поведение се използват също и два 

вида въпросници-  за родителите и връсници, които са варианти на 

въпросника на Мари Еберли и Раймонд Монтермайор. 

Процедура на изследването  
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Изследването включва 120 деца на възраст 13 - 16 години, момчета и 

момичета. Емпиричните резултати са осмислени чрез качествен и 

количествен анализ като, са използвани определени статистически методи. 

Просоциалното поведение се проявява особено силно в близките 

приятелски отношения - отношения които са изпълнени с емоционална 

значимост и близост, всички отношения. В границите на приятелските 

отношения просоциалното поведение е със силна ориентация към другия 

степента на подтискане на собствените желания и цели потребности 

заради потребностите на другия и за това тя е силно 

изразена.Просоциалното поведение зависи от ситуациите и значимостта на 

дейностите, в които детето е въвлечено- в ситуации, които са значими и в 

които детето се чувства компетентно, просоциалния отклик е много по-

силен. 

Между просоциалното поведение и разбирането на просоциалното 

поведение съществуват сложни отношения- просоциално-то поведение се 

конценптуализира към другия, в които обстоятелства се открива като 

обобщен друг, докато като всекидневния живот просоциалното поведение 

остава локализирано основно в отношения, в които другия в повечето 

случай е близак- друг . Това издава и известна негенерализираност и 

неавтономност на просоциалното поведение, което също показва 

несъвпадение с концептуализирането, влючващо генерализираност и 

устичивост в отделелните ситуации и спрямо отделните адресати.  

Просоциалното поведение се концептуализира чрез едновременното 

действия на различните ориентации към другия и към себе си не са 

противопоставени децата обесняват просоциалното поведение с 

действието на двете ориентации.  

Просоциалното поведение е свързано с емпатията, но тази връзка не е 

еднозначна- емпатията влияе на просоциалното поведение само в ситуации 

и отношение, които са изградени върху равенството и в които състоянието 
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на другия  не поражда силен персонален дистрес, подтикващ към 

отдръпване.  

Заключение 

Емпиричните заключения от анализите на просоциалното поведение при 

децата от средната училищна възраст дават основание да се изкажат 

няколко съображения отностно неговото социализиране, като и относно 

избора на стратегии за въздеиствие. Обикновено социализирането на 

просоциалното поведение се разгражда в  контекста на теорията на 

социалното научаване, за да се превърне на садържание на опита на 

детето, просоциалното поведение трябва първоначално да се представи 

във формата на модел като желано и одобрявано от другите поведение. Но 

в тази възраст детето се влияе слабо от зададените модели, защото 

нормите на социална отговорност са вече интериоризирани. Детето има 

изградена позиция за това как и в какви ситуации да откликне. В плана на 

социализирането много по-лесно е да се използват ситуациите, в които 

просоциалното поведение има инструментална ценност.  

В тези ситуации вероятността от ангажирани просоциални действия 

нараства. Това означава още, че при обсъждането на просоциалното 

поведение детето ще откликне много по-силно ако междуличностните 

отношения са значими с други . Върху тази основа се премине по- късно 

към неговото обсъждане като поведение, което има ценност в себе си, 

което може да се разглежда като самостоятелна форма на самоопределение 

на детето. Просоциалното поведение би могло да се засили като се 

дискутира неговата инструментална ценност и постепенно се премине към 

възможността да придобие много по-дълбока самостоятелна ценност. 

Просоциалното поведение може да се засили като се обърне внимание на 

силните страни на детето, на това, което може да прави добре, и да се 

свърже това умение с конкретните ситуации, в които просоциалното 

поведение присъства по силно. При  изграждането на просоциалното 
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поведение би трябвало да се отчита не само техническият план- 

количеството просоциални действия, в които детето е въвлечено но и 

мотивационно-смисловият, какви мотиви стоят зад тези действия.  Вече 

споменахме, че в контекста на различните отношения просоциалните 

действия придобиват различна мотивационна и смислова определеност. 

Това означава, че ситуациите може да се повлияе не само на 

просоциалното поведение, но и на неговата дълбочина.  

Просоциалното поведение би могло да се стимулира също като се засили 

чувствителността към гледната точка на другия. По-дълбокото разбиране 

на другия, на неговите мисли, чувства, намерения и разбирането. Гледната 

точка  на другия осигурява по дълбоко координиране на различните гледни 

точки, които би засилило просоциалния отклик. Просоциалното поведение 

би могло да се стимулира също чрез засилване на емпатията и симпатията. 

Обикновено това са преживявания, които подтикват към просоциална 

активност. 
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